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Att göra som Lagledare: 
 
Hemmamatcher: 
 

1. Med laguttagningen som utgångspunkt se till att få ihop fullt lag till matchen. 
2. Kalla in ersättare för de som har förhinder att spela. 
3. Hälsa motståndarna välkomna och ange vilket spelsystem som gäller för 

matchen. Vi spelar europeiskt med banpoäng i fyra serier. 
4. Vi skriver inga egna spelprotokoll utan litar till hallens datorsystem. 
5. Banor byts enligt anvisning på monitorer.  
6. Se till att matchprotokoll skrivs ut av hallpersonalen i minst tre exemplar. 
7. Räkna ihop slutresultat för respektive lag och ge bortalaget en kopia av 

matchprotokollet. 
8. Dela ut priser/lotter till motståndarlaget och tacka för matchen. 
9. Vid 8-mannalag får spelare med bästa slagning en lott och en lott lottas ut bland 

övriga spelare i bortalaget. Alternativt ge bästa dam och bästa herre. Samordna 
med bortalaget vilket alternativ som ska gälla. 

10. Egna lotter 2 st. vid 8-mannalag fås av lotteriansvarig inför respektive match. 
11. Ge protokollet till kassören samt den i Veteranerna som för statistik på 

matchresultaten. 
 

Bortamatcher: 
 
1. Med laguttagningen som utgångspunkt se till att få ihop fullt lag till matchen. 
2. Kalla in ersättare för de som har förhinder att spela. 
3. Se till att det finns erforderliga bilar att disponera och fördela passagerare till 

bilarna. 
4. Meddela kassören vilka som spelat samt vilka som hållit med bil så att de får 

bilersättning. 
5. Erhålla två Sverigelotter till priser av lotteriansvarig. 
6. Ta med laguttagningen till bortamatchen. Anmäla laget till den klubb/bowlinghall 

vi ska möta samt anmäla ankomsten till den bowlinghall där vi skall spela. 
7. Vid spel i bortahallar ska lagledaren betala vårt spel till bowlinghallen. Betalning 

sker med Bankkort/ betalkort, fås av kassören eller genom att begära faktura 
som sedan lämnas till kassören för betalning. 

8. Vara med vid prisutdelningen och dela ut priser/lotter till bortalaget och tacka för 
matchen. 

9. Ta med kopia av matchprotokollet ge detta till den inom Veteranerna som för 
statistik på matchresultaten.  
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